REGULAMENT OFICIAL
AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Pachet Komplett: asigurare locuință + asigurare de accident + kit de siguranță
în caz de cutremur”
desfășurată în perioada 01 februarie – 31 aprilie 2021

I. ORGANIZATOR
I.1 Campania promoțională “Pachet Komplett: asigurare locuință + asigurare de accident + kit de siguranță în caz de
cutremur”- produs de asigurare co-branded realizat în colaborare cu Otto Broker de Asigurare SRL, în rețeaua de
distribuție a acestuia (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către GRAWE ROMÂNIA
ASIGURARE S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Mun. București, Str. Vulturilor 98A, sector
3, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/263/2001,
având Cod Unic de Înregistrare 8398697, Cod LEI 52990096QGCoU1GYKW23, reprezentată prin Dragoș Călin –
Președinte Directorat și Cristian Voicu – Membru Directorat, denumită în continuare “Organizatorul”.
I.2 Campania se va desfăşura cu sprijinul agenției PROMOVITAL S.R.L. cu sediul social în București, Str. Ramuri Tei nr.
4, et. 4, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13128/2006, CUI RO 18935020, reprezentată
prin Cristian Balaban, cu funcția de Director Comercial (denumită în continuare ”Agenția”) ca Împuternicit al
Organizatorului. Agenția va realiza următoarele acţiuni în cadrul Campaniei promoționale: organizarea și desfășurarea
Campaniei, contactarea câștigătorilor, distribuția premiilor, prelucrarea datelor personale ale participanților.
I.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează denumit
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Participanții la această Campanie vor respecta termenii și
condiţiile prezentului Regulament, care este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, la locul de desfășurare a
Campaniei.
Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate și
pe pagina de internet a companiei partenere Otto Broker de Asigurare - www.ottobroker.ro, pe întreaga perioadă de
desfășurare a Campaniei.
I.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligaţia
de a anunța publicul în mod oficial, prin aceleași mijloace de informare utilizate și pentru informarea iniţială. Orice
modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării lor în vigoare. Organizatorul nu îşi asumă
răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către participanți, atât timp cât acestea sunt publice,
disponibile gratuit la locul de desfășurare a Campaniei și pe pagina de internet www.ottobroker.ro.
I.5 Prin simpla participare la Campanie, participanții declară că acceptă și respectă termenii și condiţiile prezentului
Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei.

II. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
II.1 Campania se desfăşoară în perioada 01 februarie – 30 aprilie 2021, ora 23:59:00. Înainte și după încetarea duratei
Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament nu conferă dreptul de a participa la
Campanie.
Campania este organizată și se desfăşoară doar pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
II.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi
comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data menţionată în actul adițional.
După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu îşi mai asumă nicio obligație în
legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

III. DREPT DE PARTICIPARE ȘI CRITERII DE CALIFICARE
Campania este organizată și se desfăşoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament și este accesibilă oricărui client, persoană fizică cu domiciliul în România (denumit în continuare
„Participant”), care încheie / cumpără un pachet de asigurare de proprietate Komplett și asigurare de accident prin
Otto Broker de Asigurare și care acceptă termenii și condiţiile prezentului Regulament, cu respectarea următoarelor
condiţii / criterii a căror îndeplinire trebuie este cumulativă:
1) are calitatea de cumpărător al unei polițe de asigurare facultativă pentru locuință din portofoliul de produse
al Grawe România Asigurare SA, poliţă ce acoperă riscul de cutremur, are prima de asigurare totală în valoare
de 400 lei* și a fost achiziționată în perioada Campaniei
2) are calitatea de cumpărător al unei polițe de asigurare de accident din portofoliul de produse al Grawe
România Asigurare SA, încheiată în aceeași zi în care a fost achiziționată și poliţa de asigurare facultativă
pentru locuință, pentru minimum o persoană care trăiește în locuința asigurată sau pentru o persoană cu
potențial interes asigurabil în riscul asigurat de contractul de asigurare facultativă a locuinței, precum rudele
de gradul 1 (copil, părinte), 2 (bunic / bunică, nepot / nepoată, frate / soră), 3 (unchi / mătușă, nepot /
nepoată) ale acesteia.
3) perioada de valabilitate a celor două polițe menţionate la punctele 1) și 2) de mai sus este de cel puţin 12
luni
*Prima de asigurare aferentă poliţei de asigurare facultativă a locuinței poate fi achitată și în rate; prima de asigurare
aferentă poliţei de asigurare de accident poate fi achitată doar integral.

Mențiuni:
La prezenta Campanie nu au dreptul de participare următoarele categorii de persoane: angajații Organizatorului, ai
agenției sau prestatorilor de servicii implicați în organizarea Campaniei Organizatorului, angajații Otto Broker de
Asigurare, angajații distribuitorilor care se afla într-un raport juridic de distribuție cu Otto Broker de Asigurare.
Participarea la această Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului
Regulament.

IV. PREMIUL CAMPANIEI ȘI ACORDAREA ACESTUIA
IV.1 În cadrul Campaniei va fi acordat ca premiu/cadou un kit de siguranță în caz de cutremur pentru fiecare dintre
participanții care îndeplinesc criteriile de calificare menţionate la Secțiunea III de mai sus.
IV.2 Numărul kit-urilor de siguranță în caz de cutremur oferite în perioada Campaniei este egal cu numărul de
participanți care îndeplinesc criteriile Campaniei, menţionate la Secțiunea III.
IV.3 Un participant poate primi un singur kit de siguranță în caz de cutremur, chiar dacă îndeplinește criteriile de
calificare de mai multe ori.
IV.4 Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiul/cadoul menționat mai sus.
IV.5 Premiul va fi acordat în conformitate cu prevederile Secțiunii VIII.

VI. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VI.1 Pentru acordarea premiilor acestei campanii, organizatorul Grawe România Asigurare nu primește date de la
PROMOVITAL S.R.L. și, prin urmare, nu prelucrează datele participanților.

VII. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
VII.1 Pentru a participa la această Campanie, participanți trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile menţionate la
Secțiunea III din prezentul Regulament.
VII.2 Organizatorul nu poate fi responsabil pentru eligibilitatea persoanei în ceea ce priveşte încheierea polițelor de
asigurare. Distribuția unui produs de asigurare este subsecventă analizei nevoilor clientului / asiguratului și adecvării
ofertei și prevederilor poliţei de asigurare la nevoile acestuia.

VIII. PREDAREA PREMIULUI
VIII.1 Premiul, respectiv kit-ul de siguranță în caz de cutremur, va fi trimis Participantului, prin intermediul Agenției,
la adresa comunicată de Participant, în maximum 20 zile calendaristice de la data încheierii polițelor de asigurare.
VIII.2 În cazul în care un Participant refuză premiul, va semna un document de renunțare la momentul încheierii
polițelor de asigurare, premiul rămânând în posesia Organizatorului.

IX. DISPOZIȚII FINALE
IX.1 Prin înscrierea în Campanie, participanți sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
IX.2 În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare
nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai trimite premiul acordat și va informa Participantul
în acest sens.
IX.3 În cazul în care Participantul renunță la ambele sau doar la una din polițele de asigurare în baza cărora a fost
acordat premiul, în conformitate cu prevederile art. 2229 Cod Civil, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai
trimite premiul acordat și va informa Participantul în acest sens.
IX.4 În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea Campaniei.
IX.5. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor
judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.
IX.6. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2000 privind comercializarea
serviciilor si produselor de piață, in măsura în care sunt aplicabile.

Organizator,
Grawe România Asigurare S.A.

